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الحاكمة كاثي هوكول

أعلنا الحاكمة هوشول والوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ عن افتتاح مراكز التعافي من الكوارث

ستقدم المواقع المساعدة لسكان نيويورك المتضررين من آثار إعصار إيدا المؤهلين لبرنامج المساعدة الفردية
أعلنت الحاكمة كاثي هوشول والوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ اليوم عن افتتاح العديد من مراكز التعافي من الكوارث التي
ستوفر المعلومات والمساندة والمساعدة لسكان نيويورك الذين تأثروا بالعواصف والفيضانات الناجمة عن آثار إعصار إيدا.
سيكون متخصصو التعافي من الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ وإدارة األعمال الصغيرة األمريكية متاحين لإلجابة على
األسئلة وتقديم معلومات حول أنواع المساعدة الفيدرالية المتاحة ألصحاب المنازل والمستأجرين وأصحاب األعمال نتيجة
إلعالنات الكوارث الكبرى الناجمة عن اإلعصار.
تم تخصيص مقاطعات برونكس وكوينز وكينغز وريتشموند ومقاطعة ويستشستر للمساعدة الفردية بموجب إعالن الكارثة
الكبرى آلثار إعصار إيدا.
قالت الحاكمة هوشول" :يمكن لسكان نيويورك الذين تأثروا بالفيضانات المدمرة التي حدثت األسبوع الماضي وأضرار
العواصف أن يتلقوا اآلن مساعدة شخصية وجها ً لوجه مع متخصصين مجهزين للمساعدة في عملية التعافي .أشكر شركائنا
في الحكومة الفيدرالية على العمل بسرعة إلنشاء هذه المرافق الضرورية بينما نستمر في تزويد سكان نيويورك بالمساعدة
التي يحتاجونها".
ستفتح مراكز التعافي من الكوارث التالية من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  7مسا ًء يوميًا حتى إشعار آخر:
كلية ميدغار إيفرز  231 -شارع كراون ،بروكلين ،نيويورك 11225
كلية كوينز ،اتحاد الطالب  45-152 -ميلبورن افينو ،فالشينج ،نيويورك 11367
كلية المجتمع هوستوس  450 -جراند كونكورس .E ،مبنى  ،Cبرونكس ،نيويورك 10451
مكتبة غرينتون آي ويل  1500 -سينترال بارك افينو ،يونكرز ،نيويورك 10710
كاتب محكمة قرية مامارونيك  169 -مازنت بليسانت افينو ،مامارونيك ،نيويورك 10543
كلية ستاتن آيالند ،مبنى الجمباز  R1 - 2800فيكتوري بوليفارد ،ستاتن آيالند ،نيويورك 10314
ستعمل المواقع في يونكرز ومامارونيك وستاتن آيالند في مراكز متنقلة قبل االنتقال إلى مواقعها الثابتة .سيتم اإلعالن عن
مواقع أخرى في وقت الحق.
يمكن أيضًا للمقيمين المتأثرين في مدينة نيويورك االتصال بالرقم  311أو زيارة  NYC.gov/IDAللوصول إلى خدمات
المدينة المتاحة.
سيتمركز أفراد وكالة الدولة داخل  DRCلربط المواطنين المتأثرين ببرامج أو خدمات الدولة التي قد تكون متاحة
لمساعدتهم في التعافي.

يمكن للناجين الذين لديهم خدمة اإلنترنت أو الهاتف التسجيل في الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ باستخدام تطبيق ،FEMA
عبر اإلنترنت على www.disasterassistance.govأو عن طريق االتصال بـ  .800-621-3362يجب على
األفراد الذين يعانون من إعاقة في النطق أو فقدان السمع ويستخدمون أجهزة  TTYاالتصال بـ  800-462-7585مباشرة.
أولئك الذين يستخدمون  711أو خدمة االتصال بالفيديو يمكنهم االتصال بـ  .800-621-3362تعمل أرقام الهاتف المجانية
هذه من الساعة  7صبا ًحا حتى الساعة  11مسا ًء (بالتوقيت المحلي) سبعة أيام في األسبوع حتى إشعار آخر .عمال الهواتف
متعددو اللغات ويجب على أولئك الذين يستخدمون خدمة االتصال بالفيديو مثل  videophoneأو  InnoCaptionأو
 CapTelتحديث الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ برقمهم المحدد المخصص لتلك الخدمة .إذا كنت بحاجة إلى مساعدة
بخصوص لغة أو إلعاقة ،أخبر عامل الهاتف.
مع مشكالت االتصال الحالية ،يوفر مركز اإلنعاش أيضًا مكانًا للناجين للتسجيل للحصول على المساعدة شخصيًا والحصول
على مساعدة فردية من متخصصي التعافي.
للحصول على موارد إضافية عبر اإلنترنت ،باإلضافة إلى الكتيبات القابلة للتنزيل من  FEMAواألدوات المساعدة األخرى،
قم بزيارة  www.disasterassistance.govوانقر على "معلومات".
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